
Info /inschrijving

Onze school staat open voor iedereen. Ouders,
doorverwijzers en toekomstige leerlingen kunnen
een kijkje komen nemen in onze school. Er wordt
uitleg gegeven over de schoolwerking en er worden
rondleidingen gegeven zodat kan kennis gemaakt
worden met de verschillende opleidingen.
Inschrijven kan tijdens de schooluren of op afspraak.
Er is ook mogelijkheid om een snuffelstage te doen.
Hiervoor kan contact opgenomen worden met de
directie. Inschrijven kan ook (na afspraak) begin juli
en eind augustus. Voor meer inlichtingen kan er ook
telefonisch contact opgenomen worden om een
afspraak te maken.

“Bijzonder uniek
secundair
onderwijs”

Een buitengewone
manier van werken”

Snuffelstage

Zin om te komen proeven van onze
opleidingen?

Schrijf je in voor een snuffelstage!

Contacteer ons via 0486/50.52.10.

Directie
Filip Helleputte
02/568 11 05 of 0486/50 52.10
filip.helleputte@levenslustvzw.be

Secretariaat
Els Van Buggenhout
02/568 11 08
els.vanbuggenhout@levenslustvzw.be

Scheestraat 74
1750 Lennik
www.levenslustvzw.be
e-mail: buso@levenslustvzw.be



OBSERVATIEFASE

In de observatiefase maken de eerstejaars kennis met
de verschillende afdelingen:Werkplaatsschrijnwerker
en Grootkeukenmedewerker

Tijdens de prak-
tijklessen worden
de leerlingen in
contact gebracht
met materialen,
technieken en
werksituaties die
eigen zijn aan
elk van deze twee
beroepskeuzes.

Door middel van
pedagogische
excursies komen
de leerlingen ook
in contact met
de reële werk-
omstandigheden:
fabrieken, groot-
keukens, werk-
plaatsen,....

OPLEIDINGSFASE EN KWALIFICATIEFASE
In de opleidingsfase worden de handelingen
aangeleerd die nodig zijn om het vak van
Werkplaatsschrijnwerker of Grootkeukenmedewerker
onder de knie te krijgen.
In de kwalificatiefase worden de aangeleerde
handelingen verder uitgediept en aangevuld. Onze
leerlingen gaan ook meermaals op stage om voeling
te krijgen met de realiteit op de werkvloer. Op het
einde van het jaar, moeten de leerlingen een
kwalificatieproef afleggen. Een kwalificatieproef is een
bundeling van alle competenties om een getuigschrift
te bekomen. Wij vinden als school de attitudes die
nodig zijn om mee te kunnen draaien op de werkvloer
erg belangrijk. Wij werken hier dan ook continu aan.

Vanaf september 2019 biedt Levenslust binnen de
kwalificatiefase de mogelijkheid tot “Duaal leren
Medewerker Fastfood” aan. Dit is een combinatie van
leren op school en op de werkvloer

INTEGRATIE FASE

Om onze leerlingen nog beter voor te bereiden op het
functioneren op de werkvloer richten wij vanaf
1 september 2019 een extra specialisatiejaar in:
“Duaal leren Medewerker Fastfood”.

Hout (Werkplaatsschrijnwerker)

Keuken (Grootkeukenmedewerker)

Keuken (fastfoodmedeweker)

GETUIGSCHRIFTEN
De leerling die slaagt in het 5de jaar van de
beroepsschool ontvangt een getuigschrift
beroepsonderwijs afhankelijk van de gevolgde
opleiding.

De 2 te behalen getuigschriften zijn werk-
plaatsschrijnwerker en grootkeukenmedewerker.
De toekenning van het getuigschrift steunt op de
evaluatie van het dagdagelijkse werk, de houding, de
kwalificatieproef en de stages. Deze evaluatie gebeurt
door de klassenraad.

Binnen de opleiding “Duaal leren” kan de leerling het
getuigschrift Medewerker Fastfood behalen.

Opleidingsvorm 3
Beroepsonderwijs

Deze opleidingsvorm geeft een
sociale- en beroepsvorming met het
oog op integratie in een gewoon leef-
en werkmilieu.

Wij organiseren 3 opleidingen voor
leerlingen basisaanbod en type3.


